แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานประชาสัมพันธ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
(รอยละ 70)

2

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ดานการประชาสัมพันธของ
กรุงเทพมหานครภาพรวม

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6.6.6

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

80.490
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการ
ตามแผนการประชาสัมพันธกรุงเทพมหา
นคร ประจําปี งบประมาณ 2562 และอยู
ระหวางการเตรียมออกแบบแบบสอบถาม
โดยกําหนดทอดแบบสอบถามในเดือน
สิงหาคม 2562

(1.1). โครงการการจัดทําแผนการ
ประชาสัมพันธกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

4.000
(ระดับ)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน... 1. จัดประชุมคณะกรรมการอํานวย
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
ประชาสัมพันธกรุงเทพมหานครและการ
ประชาสัมพันธเ ชิงร ก
ุ เ พื่อส
 รางภาพลก
ั ษณ
ที่ดีแกกรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่
29 เมษายน 2562 โดยมีรองปลัดกรุงเทพ
มหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็ น
ประธานการประชุม 2. เตรียมจัดทําคําสัง่
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
ประชาสัมพันธของกรุงเทพมหานคร 3. อยู
ระหวางประสานรายละเอียดหลักสูตรและ
วิธีดําเนินการจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อจัด
ทําโครงการฯ เสนอให สพข. พิจารณา
ความเหมาะสมตามหลักเกณฑตอไป
31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติ
โครงการและขอจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการ 30/6/2562 : อยูระหวาง
ขัน
้ ตอน... 1. ดําเนินการจัดประชุมคณะ
กรรมการอํานวยการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การประชาสัมพันธกรุงเทพมหานคร และ
การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางภาพ
ลักษณที่ดีแกกรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่
1/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดย
มีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา
นาควัชระ) เป็ นประธานการประชุม 2.
สํานักงานประชาสัมพันธไดจัดทําโครงการ
คาใชจายในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
ประชาสัมพันธ ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 –
2565) เสนอสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาความเหมาะ
สมของโครงการเรียบรอยแลวตามหนังสือ
ดวนมาก ที่ กท 0401/1700 ลงวันที่ 16
พฤษภาคม 2562 3. อยูระหวางขอจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ

(2.1). การจัดทําแผนยุทธศาสตร
สํานักงานประชาสัมพัน
ดานการประชาสัมพันธของกรุงเทพ ธ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4.00
(ระดับ)

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

การรับรูขาวสารผลการดําเนินงานของ
กรุงเทพมหานครผานส่ อ
ื ประเภทตางๆ
ตามแผนการประชาสัมพันธกรุงเทพมหา
นคร ประจําปี งบประมาณ 2562

กลยุทธ

คร

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00
(ระดับ)

4.000
(ระดับ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

90.380
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. จัด
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัด
ทําแผนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ
กรุงเทพมหานครและการประชาสัมพันธ
เชิงรุกเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแกกรุงเทพ
มหานคร ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2
562 โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นาย
พิชญา นาควัชระ) เป็ นประธานการประชุม
2. ดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ
กรุงเทพมหานคร ประจําปี งบประมาณ 2
562 3. และอยูระหวางประสานประเด็น
ขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานของกรุงเทพ
มหานคร มีการเสนอประเด็นการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกที่หนวยงานตองการ
ใหสํานักงานประชาสัมพันธดําเนินการ
ดําเนินการในหลายประเด็น

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
นโยบายและการดําเนินงานของ
กรุงเทพมหานครเป็ นภาษาอังกฤษผานทาง
ชองทางที่กําหนดอยางสมํ่าเสมอ
(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(3.1). การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อ สํานักงานประชาสัมพัน
สรางภาพลักษณที่ดีแกกรุงเทพมหา ธ
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนดําเนินการ ดังนี้ 1. จัดทําเนื้อหาขาว
ประชาสัมพันธของกรุงเทพมหานครเป็ น
ภาษาอังกฤษ เผยแพรทางเว็บไซต
www.prbangkok.com 2. เผยแพรขาว
ภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต nation
และเว็บไซต อสมท. 31/5/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการ ดังนี้ 1. จัด
ทําเนื้อหาขาวประชาสัมพันธของ
กรุงเทพมหานครเป็ นภาษาอังกฤษ เผย
แพรทางเว็บไซต www.prbangkok.com
2. เผยแพรขาวภาษาอังกฤษของ กทม.ใน
เว็บไซตตางๆ 30/6/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนดําเนินการ ดังนี้ 1. จัดทําเนื้อหาขาว
ประชาสัมพันธของกรุงเทพมหานครเป็ น
ภาษาอังกฤษ เผยแพรทางเว็บไซต
www.prbangkok.com 2. เผยแพรขาว
ภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต Nation
และ อสมท. สัปดาหละ 1 ขาว

(4.1). โครงการเผยแพรขาวสารของ สํานักงานประชาสัมพัน
กรุงเทพมหานครทางเว็บไซตเป็ น
ธ
ภาษาอังกฤษ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความสําเร็จในการประชาสัมพันธเชิงรุก
เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแกกรุงเทพมหา
นคร

กลยุทธ

าน

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละความพึงพอใจตอการออกแบบและ
ผลิตส่ อ
ื ประชาสัมพันธตางๆ ของกรุงเทพ
มหานคร

กลยุทธ
6.6.6

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

99.640
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : สํานักงาน
ประชาสัมพันธไดดําเนินการออกแบบ ผลิต
สื่อประชาสัมพันธ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ
ชองทางและวิธีการนํ าเสนอส่ อ
ื และ
กิจกรรมประชาสัมพันธตางๆ ของกรุงเทพ
มหานคร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธทาง
วิทยุ โทรทัศน เสียงตามสาย สิ่งพิมพ และ
สื่อออนไลน และสนับสนุนภารกิจดานการ
ประชาสัมพันธแกหนวยงานตางๆ ของ
กรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2562
จํานวน 15 เรื่อง และมีผลคะแนนความพึง
พอใจอยูที่ รอยละ 100 31/5/2562 :
สํานักงานประชาสัมพันธไดดําเนินการออก
แบบ ผลิตส่ อ
ื ประชาสัมพันธ พัฒนาเนื้อหา
รูปแบบ ชองทางและวิธีการนํ าเสนอส่ อ
ื และ
กิจกรรมประชาสัมพันธตางๆ ของกรุงเทพ
มหานคร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธทาง
วิทยุ โทรทัศน เสียงตามสาย สิ่งพิมพ และ
สื่อออนไลน และสนับสนุนภารกิจดานการ
ประชาสัมพันธแกหนวยงานตางๆ ของ
กรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2562
จํานวน 12 เรื่อง และมีผลคะแนนความพึง
พอใจรอยละ 100 30/6/2562 : อยูระหวาง
ขัน
้ ตอนสํานักงานประชาสัมพันธไดดําเนิน
การออกแบบ ผลิตส่ อ
ื ประชาสัมพันธ
พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ชองทางและวิธี
การนํ าเสนอส่ อ
ื และกิจกรรมประชาสัมพันธ
ตางๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธทางวิทยุ โทรทัศน เสียง
ตามสาย สิ่งพิมพ และส่ อ
ื ออนไลน และ
สนับสนุนภารกิจดานการประชาสัมพันธแก
หนวยงานตางๆ ของกรุงเทพมหานคร
เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 2 เรื่อง และ
มีผลคะแนนความพึงพอใจรอยละ 100

(5.1). การออกแบบและผลิตส่ อ
ื
ประชาสัมพันธตางๆ ของกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละของประเด็นสําคัญที่ทันตอ
สถานการณที่ไดรับการเผยแพรทาง
สื่อมวลชนและส่ อ
ื ออนไลน

กลยุทธ
6.6.6

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

92.750
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : สํานักงาน
ประชาสัมพันธไดดําเนินการขาวสารใน
สื่อมวลชนและส่ อ
ื ออนไลนที่มีประเด็น
เกี่ยวของกับดําเนินงานและอาจสงผลตอ
ภาพลักษณของกรุงเทพมหานคร เพื่อ
นํ ามาวิเคราะหความคิดเห็น ผลกระทบ
รวมถึงประเด็นที่ควรดําเนินการ และ
นํ าขอมูลที่ไดรับมาจัดทําขาวชแ
ี้ จงและเผย
แพรในชองทางตาง ๆ เพื่อสรางความ
เขาใจที่ถูกตองแกประชาชน สื่อมวลชน
และส่ อ
ื ออนไลน และไดรับการเผยแพร
ภายใน 7 วัน เดือนเมษายน 2562
ประเด็นสําคัญที่ทันตอสถานการณสงส่ อ
ื
มวล จํานวน 34 ไดรับการเผยแพรทาง
สื่อมวลชนและส่ อ
ื ออนไลน จํานวน 30
เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 88.23 31/5/2562 :
สํานักงานประชาสัมพันธไดดําเนินการ
ขาวสารในส่ อ
ื มวลชนและส่ อ
ื ออนไลนที่มี
ประเด็นเกี่ยวของกับดําเนินงานและอาจสง
ผลตอภาพลักษณของกรุงเทพมหานคร
เพื่อนํามาวิเคราะหความคิดเห็น ผลกระทบ
รวมถึงประเด็นที่ควรดําเนินการ และ
นํ าขอมูลที่ไดรับมาจัดทําขาวชแ
ี้ จงและเผย
แพรในชองทางตาง ๆ เพื่อสรางความ
เขาใจที่ถูกตองแกประชาชน สื่อมวลชน
และส่ อ
ื ออนไลน และไดรับการเผยแพร
ภายใน 7 วัน เดือนพฤษภาคม 2562
ประเด็นสําคัญที่ทันตอสถานการณสงส่ อ
ื
มวล จํานวน 30 เรื่อง ไดรับการเผยแพร
ทางส่ อ
ื มวลชนและส่ อ
ื ออนไลน จํานวน 25
เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 83.33 30/6/2562 :
สํานักงานประชาสัมพันธไดดําเนินการ
ขาวสารในส่ อ
ื มวลชนและส่ อ
ื ออนไลนที่มี
ประเด็นเกี่ยวของกับดําเนินงานและอาจสง
ผลตอภาพลักษณของกรุงเทพมหานคร
เพื่อนํามาวิเคราะหความคิดเห็น ผลกระทบ
รวมถึงประเด็นที่ควรดําเนินการ และ
นํ าขอมูลที่ไดรับมาจัดทําขาวชแ
ี้ จงและเผย
แพรในชองทางตาง ๆ เพื่อสรางความ
เขาใจที่ถูกตองแกประชาชน สื่อมวลชน
และส่ อ
ื ออนไลน และไดรับการเผยแพร
ภายใน 7 วัน เดือนมิถุนายน 2562
ประเด็นสําคัญที่ทันตอสถานการณสงส่ อ
ื
มวล จํานวน 38 เรื่อง ไดรับการเผยแพร
ทางส่ อ
ื มวลชนและส่ อ
ื ออนไลน จํานวน 32
เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 84.21

(6.1). การนํ าเสนอขาวสารประเด็น
สําคัญที่ทันตอสถานการณใน
สื่อมวลชนและส่ อ
ื ออนไลน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละความพึงพอใจของผูเขาใชขอมูล
จากเว็บไซตของสํานักงานประชาสัมพันธ
www.prbangkok.com

กลยุทธ
6.6.6

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

94.750
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 สํานักงานประชาสัมพันธได
ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต
www.prbangkok.com ของสํานักงาน
ประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความพึงพอใจใน
ประเด็นความถูกตอง ความงายตอการใช
งาน ความสะดวกตอการสืบคน และหา
ขอมูลของผูเขาใชงานเว็บไซต และอยู
ระหวางการดําเนินการทอดแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเขาใชขอมูลจาก
เว็บไซตของสํานักงานประชาสัมพันธ
www.prbangkok.com โดยมีผลความพึง
พอใจดังนี้ 1. เดือนมีนาคม 2562 สํารวจ
ความพึงพอใจในการใหบริการดานตางๆ
ของเว็บไซตสํานักงานประชาสัมพันธ พ.ศ.
2562 ในประเด็นความรวดเร็วในการให
บริการดานขอมูลขาวสาร มีผูเขามาตอบ
แบบสอบถาม 594 ครัง้  ผลคะแนนความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก 2. เดือนเมษายน
2562 สํารวจความพึงพอใจในการให
บริการดานตางๆ ของเว็บไซตสํานักงาน
ประชาสัมพันธ พ.ศ. 2562 ในประเด็น
ความถูกตองแมนยําของการใหบริการดาน
ขอมูลขาวสาร มีผูเขามาตอบแบบสอบถาม
563 ครัง้  ผลคะแนนความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด 31/5/2562 : ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงาน
ประชาสัมพันธไดดําเนินการปรับปรุงเว็บ
ไซต www.prbangkok.com ของ
สํานักงานประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจในประเด็นความถูกตอง ความงาย
ตอการใชงาน ความสะดวกตอการสืบคน
และหาขอมูลของผูเขาใชงานเว็บไซต และ
อยูระหวางการดําเนินการทอด
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขาใช
ขอมูลจากเว็บไซตของสํานักงานประชา
สัมพันธ www.prbangkok.com โดยมีผล
ความพึงพอใจดังนี้ 1. เดือนมีนาคม 2562
สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการดาน
ตางๆ ของเว็บไซตสํานักงาน
ประชาสัมพันธ พ.ศ. 2562 ในประเด็น
ความรวดเร็วในการใหบริการดานขอมูล
ขาวสาร มีผูเขามาตอบแบบสอบถาม 594
ครัง้  ผลคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก 2. เดือนเมษายน 2562 สํารวจความ
พึงพอใจในการใหบริการดานตางๆ ของ
เว็บไซตสํานักงานประชาสัมพันธ พ.ศ.
2562 ในประเด็นความถูกตองแมนยําของ
การใหบริการดานขอมูลขาวสาร มีผูเขามา
ตอบแบบสอบถาม 563 ครัง้  ผลคะแนน
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 3.
เดือนพฤษภาคม 2562 สํารวจความพึง
พอใจในประเด็นความสะดวกตอการสืบคน
ขอมูลขาวสาร มีผูเขามาตอบแบบสอบถาม
972 ครัง้  ผลคะแนนความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด 30/6/2562 : เดือน
มิถุนายน 2562 สํารวจความพึงพอใจใน
การใหบริการดานตางๆ ของเว็บไซต
สํานักงานประชาสัมพันธ พ.ศ. 2562 ใน
ประเด็นความพึงพอใจโดยรวมตอ
www.prbangkok.com มีผูเขามาตอบ
แบบสอบถาม 849 ครัง้  ผลคะแนนความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

(7.1). การเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของกรุงเทพมหานครผานทางเว็บ
ไซต www.prbangkok.con
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับ
นโยบาย/แผน/ภารกิจของ
กรุงเทพมหานครซ่ งึ ไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต
www.prbangkok.com

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

84.770
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับนโยบายตางๆ การดําเนินกิจกรรม
ของกรุงเทพมหานครผานทางเว็บไซตของ
สํานักงานประชาสัมพันธ
www.prbangkok.com เพื่อใหประชาชน
และผูสนใจไดรับทราบ โดยมีการปรับปรุง
รูปแบบและการนํ าเสนอใหเป็ นหมวดหมู
สะดวกในการคนหา และมีความรวดเร็วใน
การนํ าเสนอขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง
รวมทงั ้ อยูระหวางการรวบรวมขอมูลเพื่อ
จัดทําแบบสอบถาม และเตรียมทอด
แบบสอบถามครัง้ ที่ 1 31/5/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับนโยบายตางๆ การดําเนิน
กิจกรรมของกรุงเทพมหานครผานทาง
เว็บไซตของสํานักงานประชาสัมพันธ
www.prbangkok.com เพื่อใหประชาชน
และผูสนใจไดรับทราบ โดยมีการปรับปรุง
รูปแบบและการนํ าเสนอใหเป็ นหมวดหมู
สะดวกในการคนหา และมีความรวดเร็วใน
การนํ าเสนอขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง
รวมทงั ้ อยูระหวางการรวบรวมขอมูลเพื่อ
จัดทําแบบสอบถาม และทอดแบบสอบถาม
ครัง้ ที่ 1 30/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับ
นโยบาย/แผน/ภารกิจของ
กรุงเทพมหานครซ่ งึ ไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต
www.prbangkok.com ครัง้ ที่ 1 สรุปผล
การรับรูอยูที่ รอยละ 81.84

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(8.1). การจัดทําแบบสอบถามเกี่ยว สํานักงานประชาสัมพัน
กับนโยบาย/แผน/ภารกิจของ
ธ
กรุงเทพมหานครซ่ งึ ไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต
www.prbangkok.com
ความกาวหน าของงาน :100.00%

จํานวนการรายงานประเด็นเดนประจําวัน

6.6.6

1,700.00
(ขาว)

1.000
(ขาว)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
(9.1). การรายงานประเด็นเดนประ
ตอนดําเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยขาว จําวัน
จากหนังสือพิมพและส่ อ
ื ออนไลนนํามาจัด ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทํารายงานประเด็นเดนประจําวันในเดือน
เมษายน 2562 ไปแลวจํานวน 143 ขาว
31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนิน
การตรวจสอบและวินิจฉัยขาวจาก
หนังสือพิมพและส่ อ
ื ออนไลนนํามาจัด
ทํารายงานประเด็นเดนประจําวันในเดือน
พฤษภาคม 2562 ไปแลวจํานวน 141 ขาว
30/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนิน
การตรวจสอบและวินิจฉัยขาวจาก
หนังสือพิมพและส่ อ
ื ออนไลนนํามาจัด
ทํารายงานประเด็นเดนประจําวันในเดือน
มิถุนายน 2562 ไปแลวจํานวน 142 ขาว

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

กร
ุงเ

ท

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลผลิต
(Output)

พ

9

ม

ห

าน

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

3,000.00
(ราย)

7.000
(ราย)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนดําเนินการจัดทําขอความ
ประชาสัมพันธเผยแพรทางเฟสบุค (แฟน
เพจ) “กองประชาสัมพันธ กทม.” ในเดือน
เมษายน 2562 ไปแลว 146 ขอความ มี
จํานวนสมาชิก 28,095 ราย เพิ่มข้ น
ึ  443
ราย รวมเพิ่มข้ น
ึ  3,302 ราย 31/5/2562 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
ทําขอความประชาสัมพันธเผยแพรทางเฟส
บุค (แฟนเพจ) “กองประชาสัมพันธ กทม.
” ในเดือนพฤษภาคม 2562 ไปแลว 177
ขอความ มีจํานวนสมาชิก 29,136 ราย
เพิ่มข้ น
ึ  1,041 ราย รวมเพิ่มข้ น
ึ  4,343
ราย 30/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
ดําเนินการจัดทําขอความประชาสัมพันธ
เผยแพรทางเฟสบุค (แฟนเพจ) “กอง
ประชาสัมพันธ กทม.” ในเดือนมิถุนายน
2562 ไปแลว 303 ขอความ มีจํานวน
สมาชิก 29,793 ราย เพิ่มข้ น
ึ  657 ราย
รวมเพิ่มข้ น
ึ  5,000 ราย

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

11

รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(10.1). การประชาสัมพันธเผยแพร สํานักงานประชาสัมพัน
ทางเฟสบุค (แฟนเพจ) “กองประชา ธ
สัมพันธ กทม.”
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนจัดซ้ อ
ื จัดจางตามระเบียบพัสดุ โดยกอ
หนี้ผูกพันธในเดือนเมษายน 2562 เป็ น
เงิน 908,328.80 บาท รวมเป็ นเงิน
37,811,304.89 บาท จากงบประมาณ
58,110,000 บาท คิดเป็ นรอยละ 65.07
31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดซ้ อ
ื จัด
จางตามระเบียบพัสดุ โดยกอหนี้ผูกพันธใน
เดือนพฤษภาคม 2562 เป็ นเงิน 908,328.
80 บาท รวมเป็ นเงิน 37,811,304.89
บาท จากงบประมาณ 58,110,000 บาท
คิดเป็ นรอยละ 65.07 30/6/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนจัดซ้ อ
ื จัดจางตามระเบียบ
พัสดุ โดยกอหนี้ผูกพันธในเดือนมิถุนายน
2562 เป็ นเงิน 908,328.80 บาท รวมเป็ น
เงิน 37,811,304.89 บาท จากงบประมาณ
58,110,000 บาท คิดเป็ นรอยละ 65.07

(11.1). การกอหนี้ผูกพันตาม
โครงการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
(12.1). การเบิกจายงบประมาณ
ตอนดําเนินการจัดซ้ อ
ื จัดจางตามระเบียบ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
พัสดุ และมีการเบิกจายงบประมาณใน
ความกา วหน าของงาน :100.00%
เดือนเมษายน 2562 เป็ นเงิน 3,015,403.
58 บาท รวมเป็ น 11,414,764.09 บาท
จากงบประมาณ 58,110,000 บาท คิดเป็ น
รอยละ 19.64 31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนดําเนินการจัดซ้ อ
ื จัดจางตามระเบียบ
พัสดุ และมีการเบิกจายงบประมาณใน
เดือนพฤษภาคม 2562 เป็ นเงิน
32,002,327.81 บาท คิดเป็ นรอยละ 37.
58 30/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนิน
การจัดซ้ อ
ื จัดจางตามระเบียบพัสดุ และมี
การเบิกจายงบประมาณในเดือนมิถุนายน
2562 เป็ นเงิน 32,002,327.81 บาท คิด
เป็ นรอยละ 37.58

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

กร
ุงเ

12

ท

พ

ม

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

จํานวนสมาชิกเฟสบุค (แฟนเพจ)
“สํานักงานประชาสัมพันธ กทม.” ที่เพิ่ม
ขึ้น

กลยุทธ

าน

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
(13.1). การกันเงินไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
ตอนดําเนินการเบิกจายงบประมาณของงบ ความกาวหน าของงาน :100.00%
กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพันของ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 9
,932,493.67 บาท เรียบรอยแลว
31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนิน
การเบิกจ
 า ยงบประมาณของงบกน
ั เ หลื่อมปี
แบบมีหนี้ผูกพันของปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จํานวน 9,932,493.67 บาท
เรียบรอยแลว 29/6/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนดําเนินการเบิกจายงบประมาณของงบ
กันเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพันของ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 9
,932,493.67 บาท เรียบรอยแลว

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

คะแนนความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

5.000
(ระดับ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนดําเนินการจัดทําบัญชีงบการเงินของ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สงใหกองบัญชี
สํานักการคลังเรียบรอยแลวและไมมีการ
แกไข 31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
ดําเนินการจัดทําบัญชีงบการเงินของ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สงใหกองบัญชี
สํานักการคลังเรียบรอยแลวและไมมีการ
แกไข 29/6/2562 : ดําเนินโครงการแลว
เสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

(14.1). การจัดทํางบการเงินประจําปี  สํานักงานประชาสัมพัน
2561 ของหนวยงาน
ธ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
(15.1). การจัดทําระบบการบริหาร
ตอนดําเนินการกิจกรรมการบริหารความ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เสี่ยงที่ระบุไวในตารางคนหา ระบุ และ
ความกา วหน าของงาน :100.00%
วิเคราะหความเสี่ยง (SR 1) และแผนการ
บริหารความเสี่ยง (SR 2) ซึ่งสงให
สํานักงานตรวจสอบภายในพิจารณาและ
เห็นชอบใหดําเนินการ 31/5/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการกิจกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่ระบุไวในตารางคนหา
ระบุ และวิเคราะหความเสี่ยง (SR 1) และ
แผนการบริหารความเสี่ยง (SR 2) ซึ่งสง
ใหสํานักงานตรวจสอบภายในพิจารณาและ
เห็นชอบใหดําเนินการ และไดปรับแกราย
ละเอียดตามขอเสนอแนะของสํานักงาน
ตรวจสอบภายในแลว 29/6/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการกิจกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่ระบุไวในตารางคนหา
ระบุ และวิเคราะหความเสี่ยง (SR 1) และ
แผนการบริหารความเสี่ยง (SR 2) ซึ่งสง
ใหสํานักงานตรวจสอบภายในพิจารณาและ
เห็นชอบใหดําเนินการ และไดปรับแกราย
ละเอียดตามขอเสนอแนะของสํานักงาน
ตรวจสอบภายในแลว

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

ม

15

5.00
(ระดับ)

ห

14

าน

คร

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

กร
ุงเ

ท

พ

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
(16.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตอนดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดของโครงการ ในการปฏิบัติงาน
ดังนี้ 1.ความสําเร็จของการจัดทําแผน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประชาสัมพันธที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนากรุงเทพมหานครในแตละชวง
เวลาไมนอยกวา 8 แผน 2.บุคลากรกลุม
เป าหมายที่ไดรับการเสริมทักษะสามารถ
ผลิตส่ อ
ื ประชาสัมพันธรูปแบบ
Infographic และ Viralclip และไดรับการ
เผยแพรไมนอยกวา 24 เรื่อง 3.รอยละ 90
ของส่ อ
ื ประชาสัมพันธรูปแบบ Infographic
และ Viralclip ของบุคลากรกลุมเป าหมาย
ที่เผยแพรผานเว็บไซตสํานักงาน
ประชาสัมพันธและส่ อ
ื สังคมออนไลน ได
แก Facebook, Twitter, Line ของ
สํานักงานประชาสัมพันธ มีจํานวนการเขา
ถึงของประชาชนรวมทุกชองทางเรื่องละ
ไมนอยกวา 1,500 คน 31/5/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดของ
โครงการ ดังนี้ 1.ความสําเร็จของการจัด
ทําแผนประชาสัมพันธที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานครใน
แตละชวงเวลาไมนอยกวา 8 แผน 2.
บุคลากรกลุมเป าหมายที่ไดรับการเสริม
ทักษะสามารถผลิตส่ อ
ื ประชาสัมพันธรูป
แบบ Infographic และ Viralclip และได
รับการเผยแพรไมนอยกวา 24 เรื่อง 3.
รอยละ 90 ของส่ อ
ื ประชาสัมพันธรูปแบบ
Infographic และ Viralclip ของบุคลากร
กลุมเป าหมายที่เผยแพรผานเว็บไซต
สํานักงานประชาสัมพันธและส่ อ
ื สังคม
ออนไลน ไดแก Facebook, Twitter, Line
ของสํานักงานประชาสัมพันธ มีจํานวนการ
เขาถึงของประชาชนรวมทุกชองทางเรื่อง
ละไมนอยกวา 1,500 คน 29/6/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดของ
โครงการ ดังนี้ 1.ความสําเร็จของการจัด
ทําแผนประชาสัมพันธที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานครใน
แตละชวงเวลาไมนอยกวา 8 แผน 2.
บุคลากรกลุมเป าหมายที่ไดรับการเสริม
ทักษะสามารถผลิตส่ อ
ื ประชาสัมพันธรูป
แบบ Infographic และ Viralclip และได
รับการเผยแพรไมนอยกวา 24 เรื่อง 3.
รอยละ 90 ของส่ อ
ื ประชาสัมพันธรูปแบบ
Infographic และ Viralclip ของบุคลากร
กลุมเป าหมายที่เผยแพรผานเว็บไซต
สํานักงานประชาสัมพันธและส่ อ
ื สังคม
ออนไลน ไดแก Facebook, Twitter, Line
ของสํานักงานประชาสัมพันธ มีจํานวนการ
เขาถึงของประชาชนรวมทุกชองทางเรื่อง
ละไมนอยกวา 1,500 คน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

กลยุทธ
6.6.6

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
100.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการ (17.1). การดําเนินโครงการให
ตามกิจกรรม/ตัวชว
ี้ ัด/คาเป าหมาย จํานวน บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
3 ตัวชว
ี้ ัด โดยมีผลการดําเนินการระหวาง ความกา วหน าของงาน :100.00%
เดือนตุลาคม 2561 - เดือนเมษายน 2562
ดังนี้ 1. ความสําเร็จในการจัดทําบริการ
ขอมูลขาวสารตามความตองการของ
ประชาชน รอยละ 100 ผลการดําเนินการ :
1.1แจงเตือนประชาชน - แจงเตือนลวง
หน ากรณีฝนตกในพ้ น
ื ที่จะเริ่มดําเนินการ
ตัง้ แตเดือน พ.ค. 62 - แจงเตือนลวงหน า
กรณีเลี่ยงการจราจรเนื่องจากการกอสราง
ดําเนินการไดในระยะ 3 - 7 วัน - แจง
เตือนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน อุบัติเหตุ
ไฟไหม จุดน้ํ าทวมขัง ภายใน 15 นาที 1.2
มีขาวสารการใหบริการของ
กรุงเทพมหานครเป็ นปัจจุบันทุกวัน 1.3
ตัง้ แต พ.ค. 62 จะเริ่มมีการโพสตขอมูล
ชีแ
้ จงประเด็นรอนที่มีผลกระทบเพื่อตัด
กระแส 1.4 มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ในรูปแบบ Info graphic ขอมูลขน
ั ้ ตอน
การใชบริการสํานักงานเขตและหนวยงาน
กทม. จํานวน 23 เรื่อง 1.5 มีการแชรลิงค
ไลฟ สดของหนวยงานสํานักและสํานักงาน
เขต เกี่ยวกับการแกไขปัญหาใหประชาชน
การจัดกิจกรรมบริการในพ้ น
ื ที่ การ
แนะนํ าของดีเขตฯ เป็ นตน ไดจํานวน 1.6
รวบรวมชองทางรองทุกข/แจงเหตุ การขอ
ความชวยเหลือ ไวในแอปพลิเคชัน
่ กทม.
Connect ไดจํานวน 13 ชองทาง 2.มี
หนวยงานภายนอกเขารวมเป็ นเครือขาย
แลกเปลี่ยนขอมูลในแอปพลิเคชัน กทม.
Connect ผลการดําเนินการ : หนวยงาน
ภายนอกที่เขารวมฯ รวมจํานวน 14 องค
กร - ดานสาธารณูปโภค 8 องคกร - ดาน
สื่อมวลชน 2 องคกร - ดานบริการอ่ น
ื ๆ 4
องคกร 3.ผูใชแอปพลิเคชัน “กทม.
Connect” มีความพึงพอใจในบริการ
ขอมูลขาวสาร รอยละ 90 ผลการดําเนิน
การ : จะดําเนินการสํารวจในชวงเดือน
สิงหาคม 2562

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

5.000
(ระดับ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
(18.1). การสํารวจความพึงพอใจ
ตอนสํานักงานประชาสัมพันธไดเรียนผู
ของผูร
 ับบริการที่มีตอหนวยงาน
บริหารทราบเพื่อใหทุกสวนราชการดําเนิน ความกา วหน าของงาน :100.00%
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให
บริการฯ ตามหนังสือ กลุมงานแผนฯ/3 ลง
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การ
พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการจากหนวยงานกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใหทุก
สวนราชการจัดสถานที่ทํางานใหมีความ
เป็ นระเบียบเรียบรอย มีความสะอาด
สวยงามและมีความสะดวกสําหรับผูมา
ติดตอราชการกับสํานักงานประชาสัมพันธ
31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสํานักงาน
ประชาสัมพันธไดเรียนผูบริหารทราบเพื่อ
ใหทุกสวนราชการดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการฯ ตาม
หนังสือ กลุมงานแผนฯ/3 ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การพัฒนา
/ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ โครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจาก
หนวยงานกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใหทุก
สวนราชการจัดสถานที่ทํางานใหมีความ
เป็ นระเบียบเรียบรอย มีความสะอาด
สวยงามและมีความสะดวกสําหรับผูมา
ติดตอราชการกับสํานักงานประชาสัมพันธ
29/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนไดรับการ
ประสานจากสถาบันที่รับดําเนินการสํารวจ
เพื่อทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครัง้ ที่
2 โดยดําเนินการทอดแบบสอบถามและจัด
สงแบบสอบถามใหสถาบันที่รับดําเนินการ
เรียบรอยแลว

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ไตรมาส 3) 30/4/2562 : ในปีงบประมาณ
2562 สํานักงานประชาสัมพันธดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
ของหนวยงาน ตามเกณฑตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แลว
จํานวน 3 หัวขอความเสี่ยง ดังนี้ 1. การ
จัดซ้ อ
ื จัดจางที่ไมถูกตองไมเหมาะสม และ
เขาขายการทุจริต 2. การเบิกคาอาหาร
ทําการนอกเวลาอยางไมถูกตองและไม
เหมาะสม 3. การใชทรัพยสินของทาง
ราชการอยางไมเหมาะสม (การนํ ารถยนต
สวนกลางไปใชอยางไมเหมาะสม) โดยอยู
ระหวางการดําเนินการตามหลักเกณฑตัวชี้
วัดที่กําหนด และไดรายงานผลการดําเนิน
การครัง้ ที่ 1 ใหสํานักงาน ก.ก. แลว
31/5/2562 : ในปีงบประมาณ 2562
สํานักงานประชาสัมพันธดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของ
หนวยงาน ตามเกณฑตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แลว
จํานวน 3 หัวขอความเสี่ยง ดังนี้ 1. การ
จัดซ้ อ
ื จัดจางที่ไมถูกตองไมเหมาะสม และ
เขาขายการทุจริต 2. การเบิกคาอาหาร
ทําการนอกเวลาอยางไมถูกตองและไม
เหมาะสม 3. การใชทรัพยสินของทาง
ราชการอยางไมเหมาะสม (การนํ ารถยนต
สวนกลางไปใชอยางไมเหมาะสม) โดยอยู
ระหวางการดําเนินการตามหลักเกณฑตัวชี้
วัดที่กําหนด และไดรายงานผลการดําเนิน
การครัง้ ที่ 1 ใหสํานักงาน ก.ก. แลว และ
เตรียมจัดสงขอมูลผลการดําเนินการครัง้ ที่
2 ใหสํานักงาน ก.ก. 29/6/2562 : อยู
ระหวางการดําเนินการตามหลักเกณฑตัวชี้
วัดที่กําหนด และไดรายงานผลการดําเนิน
การครัง้ ที่ 1 ใหสํานักงาน ก.ก. แลว และ
เตรียมจัดสงขอมูลผลการดําเนินการครัง้ ที่
2 ใหสํานักงาน ก.ก.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(19.1). การปฏิบัติงานตามมาตรการ สํานักงานประชาสัมพัน
เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ธ
ภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

5.000
(ระดับ)

(ไตรมาส 3) 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ
/กิจกรรมใหบรรลุเป าหมายตามขน
ั ้ ตอน
และหลักเกณฑของตัวชว
ี้ ัดที่กําหนด
31/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนิน
การกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมให
บรรลุเป าหมายตามขน
ั ้ ตอนและหลักเกณฑ
ของตัวชว
ี้ ัดที่กําหนด 30/6/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการกิจกรรมตาม
โครงการ/กิจกรรมใหบรรลุเป าหมายตาม
ขัน
้ ตอนและหลักเกณฑของตัวชว
ี้ ัดที่
กําหนด

กร
ุงเ

20

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(20.1). การดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ
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มิติท่ี
21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 29/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
(21.1). การดําเนินการสรางเสริมสุข สํานักงานประชาสัมพัน
ตอนเชิญชวนใหขาราชการและบุคลากร
ภาพของบุคลากรในหนวยงาน
ธ
รวมออกกําลังกายทุกวันพุธ และ
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ประชาสัมพันธความรูเรื่อง "แคขยับ...ก็ได
ประโยชน เหตุผลดีๆ ที่ไดจากการออก
กําลังกาย" หางไกลสารพัดโรค 31/5/2562
: อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรณรงคใหขาราชการ
และบุคลากรเห็นความสําคัญในการออก
กําลังกายและเชิญชวนรวมกิจกรรมเตน
อารบิคทุกวันพุธ และเลนกีฬาเทเบิล
เทนนิส (ปิ งปอง) บริเวณหน าหองกลุมงาน
ผลิตส่ อ
ื ประชาสัมพันธ สวนส่ อ
ื สารองคกร
ตัง้ แตเวลา 16.30 - 18.00 น. ในวันจันทร
- ศุกร 29/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
รณรงคใหขาราชการและบุคลากรเห็น
ความสําคัญในการออกกําลังกายและเชิญ
ชวนรวมกิจกรรมเตนอารบิคทุกวันพุธ
และเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส (ปิ งปอง)
บริเวณหน าหองกลุมงานผลิตส่ อ
ื ประชา
สัมพันธ สวนส่ อ
ื สารองคกร ตัง้ แตเวลา 16.
30 - 18.00 น. ในวันจันทร - ศุกร

าน

คร

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

-

ห

รวม : 25.000 คะแนน // จํานวน 21 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

พ

ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ท

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

กร
ุงเ

............................................................

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................
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าน

คร

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..
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(ดู..รายงานลาสุด)
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